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A Szuperinfó környezetbarát, újrahasznosított papírra készül!

Győr,
Tarcsay u. 22.

Tel.: 96/311-156
www.galaxisauto.hu

GALAXIS AUTÓSBOLT

9
9

1
2

0
0

0
5

THULE 
TETŐCSOMAGTARTÓ 

TETŐBOX • SÍLÉCTARTÓ

ABLAKFELÚJÍTÁS
BONTÁS NÉLKÜL, GARANCIÁVAL!
• SOFA ablakok • régi ablakok
• műanyag ablakok

Másodlagos vízvezető elhelyezése

• Hőszigetelt üveg csere
• vasalat-beállítás • gumicsere

30/630-7328 • nett.ablakszerviz@gmail.com
www.ablakszerviz-movar.hu 99020029

27 éve az Önök  szolgálatában

AKCIÓ!
HIRDETÉS FELMUTATÁSÁVAL 

300 Ft 
kedvezmény.

Jogszabályváltozás miatt kizárólag előzetes 
megrendelésre tudjuk palackját kiszállítani.

RENDELÉSFELVÉTEL
06-20/222-5422

PB-gázpalack-rendelés 
INGYENES  

házhoz szállítással!

Az akció kizárólag PB-gázpalack  
cseréjekor és a készlet erejéig érvényes.

90010009

Várunk szeretettel Mintaboltunkban:  
9081 Győrújbarát, László utca 91.  
Nyitvatartás: H.-K. 900-1500, Sz. 9:00-17:00, Cs.-P.: 9:00-19:00, Szo. 9:00-12:00

További információ: +36-30/563 7096 99120012

Azt szeretnéd, hogy ajándékod  
tökéletes és izgalmas legyen?

Ajándékozz Vaskakas  
sörválogatást!

Valódi sörkülönlegességek  
egyenesen a sörfőzdéből.

Mintaboltunkban  
kedvezményes,  

főzdei árakon  
vásárolhatod meg  

kisüzemi söreink  
széles választékát.
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Best-Art
Konyha és Gardrób

Stúdió

IDÉN IS FOLYTATJUK 

AKCIÓNKAT!
Konyhaszekrények  
és tolóajtós  
gardróbok 
már  

75.000 Ft/fm-től 

Az akció visszavonásig tart!

Tel.: 06-70/414-3844 • www.bestartbutor.hu  
info@bestartbutor.hu

90020049

rövid határidővel, közvetlenül a gyártótól

90020002

Arrabo
n

a

Á
llásbörze

III. Arrabona  
Állásbörze

Eleged van a jelenlegi munkádból? 
Szeretnél jobb állást, több fizetést? 
Több mint 40 cég több mint 500  
állásajánlata közül tudsz választani.

Gyere el, nézz körül!
Regisztrálj a helyszínen, 

és nyerj laptopot!

2020 március 6., 9-1630 óráig  
ETO Park Élményközpont, Győr 
www.arrabonaallasborze.hu

Találd meg  
álmaid  

munkahelyét! 

Több minT  
20 cég  
állás- 

hirdeTése:  
5.-11. oldal!
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90020017

AKCIÓ!  
Állapotfelmérés, fogkő-eltávolítás: 10.000 Ft 

Az akció 2020. március 31-ig tart.

Győr, Bem tér 14/b. Szt. György Egészségcentrum (105. rendelő) 
Tel.: 06-20/530-1342 • www.entdental.hu

dr. Hushegyi Edina
fogszakorvos
Laser Dentist

•	Esztétikai	fogászat
•	Fogmegtartó	
kezelések

•	Fogpótlások
•	Lézeres	kezelések

Most, hogy tombol az influenza és 
egyre többen betegek, még fonto-
sabb a fertőzések elleni védekezés. 
Épp ezért tartsuk be a személyes és  
a környezeti higiéniai követelménye-
ket. Lássuk is, hogy miket tehetünk  
a betegségek elkerülése érdekében!

A higiénés szabályok betartásánál ki-
emelten ügyeljünk a következőkre: gyako-
ri kézmosás, a zsebkendőbe való tüsszen-
tés, valamint ne piszkáljuk az arcunkat 
és a szánkat, ezzel is megelőzhetjük a 
vírus terjedését. Az immunrendszerünk 
megerősítéséhez pedig szedjünk C-vita-
mint, igyunk sok meleg teát, például gyöm-
béreset egy kis mézzel és ne felejtsük el 

alaposan megmosni a gyümölcsöket, zöld-
ségeket. Ne hanyagoljuk el a sportolást 
sem, hiszen a jó kondíció ellenállóbbá te-
het minket a vírusokkal szemben, emellett 
figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű 
alvásra is. Amikor közösségben vagyunk, 
ügyeljünk a gyakori szellőztetésre és ha 
többen használjuk ugyanazt az eszközt, 
nem árt gyakrabban fertőtleníteni, ehhez 
használhatunk fertőtlenítő kendőket és 
folyadékokat is.

Ha nem sikerült elkerülni a bajt, tehát 
megbetegedtünk, akkor fontos, hogy ne 
kezdjük magunkat ”öngyógyszerezni”, 
vagyis egy korábbi betegségből megma-
radt gyógyszert még véletlenül se vegyünk 
be, hiába hasonlóak a tüneteink.

Fertőzések elleni védekezés FEBRUÁRI
AKCIÓ!

További akciós termékeinket keresse gyógyszertárunkban!
A kockázatokról és mellékhatásokról olvassa el  a (beteg)tájékoztatót,

vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.

Adyvárosi Gyógyszertár
9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 51.
Nyitva: h.-p. 700 -2000, szo.: 800 -1400

Telefon: 96/424-066

90020034

Influenza idején nyomelem-pótlásra. 
Egészségpénztári kártyára vásárolható.  
Vény nélkül kapható gyógyszer. 

Kaloba® belsőleges oldatos cseppek 20 ml

Novo C Plus Liposzómális  
C-vitamin lágykapszula 60 db
Természetes összetevőkkel készül, hosszan tartó 
hatású, és a C-vitamint liposzómális formában  
tartalmazza a leghatékonyabb felszívódásért.
Étrend-kiegészítő készítmény**

Felső légúti fertőzések, többek között a közön-
séges megfázás tüneteinek enyhítésére. Egész-

ségpénztári kártyára vásárolható. Vény nélkül 
kapható hagyományos növényi gyógyszer***

Béres Csepp Forte® belsőleges  
oldatos cseppek 4×30 ml

38,2 Ft/ml

AKCIÓS ÁR:

4.580 Ft

AKCIÓS ÁR:

1.770 Ft
88,5  Ft/ml

58,3 Ft/db

AKCIÓS ÁR:

3.495Ft

** Étrend-kiegészítő, nem helyettesíti a kiegyensúlyozott, vegyes étrendet és az egészséges életmódot.
***Hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul.

Tipp:
Nagyon fontos dolog  
az életünkben, hogy ét-
kezzünk inkább gyakrab-
ban, lassabban és mindig 
nyugodt körülmények 
között fogyasszunk kisebb 
adagokat. Kerüljük  
a gyorséttermi ételeket!
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Amikor elkezdjük kutatni elakadásaink, 
szorongásaink, elhibázott párkapcsolata-
ink, ismétlődő kudarcaink okát, gyakran 
kiderül, hogy saját életünk történései nem 
adnak megfelelő magyarázatot. Ilyenkor 
érdemes a tágabb perspektívát is megvizs-
gálni, és szüleink, nagyszüleink vagy akár 
a még korábbi generációk életeseményeit 
is feltárni.

A legtöbb esetben döbbenten tapasz-
taljuk majd - amit a modern kutatások 
eredményei is igazolnak -, hogy felme-
nőink traumái, feldolgozatlan félelmei, 
kapcsolati törései még a halálukkal sem 
enyésznek el, hanem bennünk élnek to-

vább. Az egykori háborús üldöztetés  
a mi életünkben depresszió formájában 
jelentkezik, a kitelepítés traumája állan-
dó bizalmatlanságban, az árván maradt 
dédmama kötődési vesztesége párkapcso-
lati kudarcokban, az öngyilkos nagypapa 
eltitkolt története pánikzavarban - hogy 
csak néhány lehetséges példát említsek.

Számomra ma már egyértelmű, hogy 
egyetlen ember sorsa sem érthető meg 
transzgenerációs szemlélet nélkül. Ha sze-
retnénk megszabadulni kínzó tüneteink-
től, vagy megváltoztatni zavaró viselkedé-
si és érzelmi mintáinkat, fel kell tárnunk 
családunk múltját.

Ez gyakran nem egyszerű feladat, mert 
sok titkot, kimondatlan feszültséget hur-
colunk magunkkal, és adunk tovább gene-
rációról generációra. A tabutémák pedig 
megakadályozzák, hogy egészségesen és 
őszintén kapcsolódjunk egymáshoz és ön-
magunkhoz.

Ebben a könyvben szeretném végigve-
zetni az olvasót egy transzgenerációs ön-
ismereti úton, hogy saját életében tetten 
érhesse és helyrehozhassa a múltból meg-
örökölt negatív érzelmi viszonyulásokat  
és viselkedési mintákat.

forrás: bookline.hu

OrvOs-TóTh NOémi: ÖrÖkÖlT sOrs
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múlt heti játékunk nyertese: gyenei beatrix

jáTék

Megfejtését küldje be 2020.02.26-án 14 h-ig  
szerkesztőségünk címére levélben (9027 Győr, Tátika u. 1.)  

vagy e-mailben a gyor.rejtveny@szuperinfo.hu címre.

A helyes megfejtést beküldők  
között 3.000 Ft értékű  

édességutalványt sorsolunk ki  
a Torta és Karamell (győr)  

felajánlásából.

sUDOkU

A nyeremények a sorsolástól számított 1 hónapig  
vehetők át szerkesztőségünkben, átvétel hiányában  

újrasorsolásra kerülnek.

Homlokzati 
hőszigetelés

Kérje ingyenes
helyszíni felmérésünket!

Tavaszi 20%-os akció

Állványozással,
Minőségi anyagokkal,
Gyári árakon,
10 év garanciával,
GINOP pályázatírással.

+36 70 / 3899 338  //  pannonszig.hu // info@pannonszig.hu

Az akció visszavonásig tart.

90010004

CSIKUSZ-CSIK KFT.
H-9023 Győr Fehérvári út 80. (EPFU telep)

Tel: 06-30/8-700-600
E-mail: csikuszo�ce@gmail.com
Web: www.trapezcsikusz.com

TRAPÉZLEMEZ- 
CSEREPESLEMEZ 
KÖZVETLENÜL 
A GYÁRTÓTÓL!

TRAPÉZLEMEZ-CSEREPESLEMEZ
950 Ft+ÁFA/m2-től

bruttó: 1207 Ft/m2-től

II. OSZTÁLYÚ SZENDVICS-
PANEL FORGALMAZÁSA!  

98010065

TETŐKLINIKA

TÖBB MINT

20
ÉVES
SZAKMAI
TAPASZTALAT

W W W . T E T O K L I N I K A . H U

SÍK ÉS HULLÁM PALATETŐK

BONTÁS NÉLKÜLI FELÚJÍTÁSA MINTÁS
BITUMEN ILLETVE CSEREPES LEMEZZEL,

CSERÉPTETŐK FELÚJÍTÁSA

HÍVJON MINKET AZ
INGYENES ÁRAJÁNLATÉRT! +36 30 / 476 78 38
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Visszavonásig!
SZEZONNYITÓ AKCIÓ

www.1001fenyobutor.hu
Fabútor 1001 színben

MATRAC STÚDIÓ • Győr, Szent Imre u. 83/b • Mobil: 70/377-8692 • www.1001fenyobutor.hu

Egyedi méretre gyártás is!

•	hálószobába,

•	gyerekszobába,

•	nappaliba,
•	étkezőbe,
•	előszobába!

Akciók  
a weboldalon!

90020033

90020037
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KERSNER BÚTOR OUTLET

2020.02.28-IG, ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG!

ETO-Park Pláza, 9027 Győr, Nagysándor József u. 31. • Tel.: +36-20/322-0626, +36-20/955-5351
Nyitva: h.-p. 10-19 h, szo.-v. 9-15 h • www.kersner.hu

Bútoraink az üzletből azonnal elszállíthatók!

ÓRIÁSI TAVASZVÁRÓ BÚTORAKCIÓ

AZ ETO-PARK PLÁZA
1. EMELETÉN

Ágyazható  
kanapék

64.900 Ft-tól

329.900 Ft helyett 149.900 Ft

Jordsand 
3-2-1

299.900 Ft helyett 134.900 Ft

Belle sarok
ágyazható

Relax kanapé 

259.900 Ft helyett 119.900 Ft

Quin sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

229.900 Ft helyett 79.900 Ft

Pappenburg U-forma

199.900 Ft helyett 89.900 Ft

279.900 Ft helyett 129.900 Ft

Italia sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

319.900 Ft helyett 124.900 Ft

Jordsand  
sarok 
+puff

Prémium kategóriás 
ágyak, heverők

44.900 Ft-tól 269.900 Ft helyett 129.900 Ft

269.900 Ft helyett 99.900 Ft

Paris U-forma

Moric Kis sarok

Franzi Kis U-forma
ágyneműtartós,  
ágyazható

349.900 Ft helyett 169.900 Ft

289.900 Ft helyett 129.900 Ft
Josy U-forma

289.900 Ft helyett 139.900 Ft

Nikita sarok

249.900 Ft helyett 109.900 Ft

269.900 Ft helyett 134.900 Ft

Seven sarok 
ágyneműtartós,  
ágyazható

Proximo sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

269.900 Ft helyett 129.900 Ft

399.900 Ft helyett 169.900 Ft

Bamboon  
Big Szófa

249.900 Ft helyett 119.900 Ft

Guest&Day sarok
ágyazható, ágyneműtartós, 
vendégágy  
funkciós

Josy sarok
ágyneműtartós,  
ágyazható

364.900 Ft helyett 169.900 Ft

Bandos U-forma
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Szeretnél 
jobb  

munkát,  
több  

fizetéSt?

Hirdetésfelvétel:

9027 Győr,
Tátika u. 1.
96/310-991

gyor@szuperinfo.hu

RWA Magyarország Kft. munkatársat keres

RAKTÁRKEZELŐ
munkakörbe

Feladatok:
•	 Raktárba beérkező áru szakszerű tárolása a raktár –  

és tárolókapacitás figyelembe vételével 
•	 Raktárba be- , illetve kiszállításra kerülő áruk  

dokumentálása, raktárközi mozgások rögzítése 
•	 Kézi és gépi árumozgatás 
•	 Raktári készlet és áruk kezelése, folyamatos ellenőrzése 
•	 Raktári rend és tisztaság fenntartása 

Az Ön profilja:
•	 Középfokú szakirányú végzettség 
•	 Kézi és gépi árumozgatáshoz megfelelő típusú végzettség 
•	 B-kategóriás jogosítvány

Előny:
•	 Takarmány raktározási/ terményszárító kezelői tapasztalat 
•	 Zöld könyv

A munkavégzés helye:
•	 RWA Magyarország Kft. - Ikrényi telephely, 

9141 Ikrény, Lesvár major

Amit kínálunk:
•	 Azonnali kezdési lehetőség 
•	 Határozatlan idejű, bejelentett jogviszony 
•	 Béren kívüli juttatás 
•	 Munkábajárás támogatása

Kérjük, fényképes önéletrajzát fizetési igény megjelölésével  
a következő e-mail címre küldje: hr@rwa.hu

90020044

MAGYARORSZÁGON már 30 ÉVE működő, 
stabil NEMZETKÖZI HÁTTÉRREL rendelkező LEIER több mint 1000 fős csapatába

GÖNYŰI ÜZEMÉBE MUNKATÁRSAKAT KERES
AZONNALI BELÉPÉSI LEHETŐSÉGGEL AZ ALÁBBI POZÍCIÓKBA

Amit kínálunk:
•	 Stabil vállalati háttér
•	 Versenyképes fizetés + cafetéria
•	 Utazási költségtérítés
•	 Munkaruhakeret
•	 Éves prémium + hűségprémium

Várjuk jelentkezését  
az alábbi elérhető- 
ségeken:
•	 személyesen  

9071 Gönyű,  
Dózsa Gy. u. 2.

•	 96/544-210  
telefonszámon

•	 hr.gonyu@leier.hu 
e-mail címen

Elvárás:
•	Min. szakmunkás végzettség
•	2 műszakos munkarend vállalása 

VILLANYSZERELŐ
•	gyártó berendezések elektromos javítása, karbantartása

LAKATOS
•	gyártó berendezések mechanikai javítása, karbantartása

TARGONCAVEZETŐ
•	targoncával (elektromos, homlokvillás) történő anyagmozgatás

20020052

SZAKMÁD
SZÁMUNKRA ÉRTÉK!

Győr és térségébe várjuk:
autószerelő, autóvillamossági szerelő, karosszéria 
lakatos, géplakatos, esztergályos, kárpitos leendő 
munkatársainkat!
Jelentkezz és legyél csapatunk tagja Te is!
www.volanbusz.hu/karrier
Bővebb információ:
allas@volanbusz.hu

90020036

A HÁDA ruházati üzletébe munkatársat keres az alábbi munkakörbe:

álláslehetőség!

ÁruszÁllító és üzletvezető

Munkavégzés helye: Győr, lajta u. 34.

Feladatok: négy fős üzlet irányítása, vezetése és áruszállítás, 
árurakodás Győrben és környékén.

elvárások: fizikai terhelhetőség, B kategóriás jogosítvány, 
kereskedelmi tapasztalat

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a HÁDA győri üzleteiben, 
vagy a gyor@hadakft.hu e-mail címen lehet.

90020042

A hirdető tájékoztatja, hogy önéletrajza beküldésével hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben személyes adatait megadni nem kívánja, kérjük ne küldjön önéletrajzot.
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Hívjon!

Várszegi 
Tamás

• 14 éves szakmai   
 tapasztalattal
• több száz, sikeres  
 ingatlan-értékesítéssel  
 rendelkezem.

ELADOM
VAGY KIADOM 

INGATLANÁT!

Tel.: 06-20/428-4477

99090070

HÍVJON BIZALOMMAL!
Németh Adrienn 

irodavezető
06-70/488-97-17 

MI INGYENESEN 
FELBECSÜLJÜK 

AZ ÉRTÉKÉT! 
(megbízás esetén)

90020045

9030 Győr, Verseny u. 32.

Eladó Győr, Földes Gábor 
utcában 1 + 2 fél szobás,  
55 m2-es, erkélyes társasházi 
lakás. Ár: 18,25 M Ft. Érd.:  
06-70/456-0470.

Győr-Szigetben 42 m2-es, 
első emeleti, 1 szoba + nap-
palis, 2004-es építésű lakás 
eladó! Ár: 21,5 M Ft. Érd.:  
06-70/372-0109.

G y ő r - N á d o r v á r o s b a n  
74 m2-es, új építésű, föld-
szinti téglalakás eladó! Ár:  
39 M Ft. Bővebb információ: 
06-70/977-7839.

Győrben első emeleti, 62 m2-
es, 2 szoba + nappalis, erké-
lyes, téglalakás eladó kocsi 
beállóval és parkosított kö-
zös udvarral. Ára: 26,9 M Ft.  
Érd.: 06-70/977-7837.

Eladná 
ingatlanát, 

de nem tudja 
mennyit ér?

Bízza profikra ingatlanügyeit!
Az otthon érték. Az ingatlan üzlet.

Apró

90010069
BÚTOR-, FASZERKEZET-KÉSZÍTÉS!
•	Konyhák,	tolóajtós	gardróbok	stb.

•	Kerti	tároló,	polikarbonátos		
előtető	stb.	készítése

EGYEDI AKCIÓK
Hívjon!	06-20/597-9052

•	Konyhák,	tolóajtós	gardróbok	stb.
•	Kerti	tároló,	polikarbonátos	előtető	stb.	készítése

ICA-MAMA
TAKARÍTÓSZOLGÁLAT
• Lakás • Családi ház

• Irodatakarítás

06-20/455-31-39
icamama1111@gmail.com

90020011

VILLANYSZERELÉST,  
ELEKTROMOS BOJLEREK  

JAVÍTÁSÁT VÁLLALOM  
GYŐRBEN ÉS KÖRNYÉKÉN. 

0670/384-6557.
90020028

REDÕNY-AKCIÓK
60-70%-os árakon visszavonásig.

Reluxa, szalagfüggöny, 
napellenzõk, harmonikaajtók, 

szúnyoghálók szerelése, javítása.
Plusz nyugdíjas kedvezmények, vidéken is.
Tel.: 06-30/994-2258.

96090005
99080048

Rábaközben, Győr és az osztrák határ  
közötti részen, keresek eladó családi 
házakat osztrák vevőim részére.   
További infó:  
www.landhausungarn.com  
+36-70/601-1010, Lux Cecília

TERMELŐI BOROK
SOPRONI

Kékfrankos 850 Ft/2 l 425 Ft/l
Merlot 850 Ft/2 l 425 Ft/l
Zöld veltelini 800 Ft/2 l 400 Ft/l
Chardonnay - Irsai 850 Ft/2 l 425 Ft/l
Kékfrankos rosé 850 Ft/2 l 425 Ft/l
Cabernet Sauvignon 1000 Ft/2 l 500 Ft/l

Győr, Rónay J. u. 13. • Tel.: 20/974-0185
Nyitva: h.-p. 9-17, szo. 9-12 h

98100039

ELADÓ INGATLAN
Győr-Nádorvárosban 3. emeleti, brut-
tó 100 nm-es, nappali és 2 hálószo-
bás, amerikai konyhás, egyedi fűté-
ses, szigetelt tetőtéri téglalakás, 
plusz mellékhelyiséggel, beépített 
bútorokkal, kamrával, padlástér 
használattal eladó. Ár: 31,9 M Ft.  
A kb. 17 nm-es zárt garázs ára  
4,5 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győrújbarát jól megközelíthető 
részén, mellékutcában, 800 nm-es 
családi házas építési telek és ezzel 
megegyező méretű saroktelek bőví-
tési lehetőséggel, összközművel, 
30%-os beépíthetőséggel eladó. Ár: 
14 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Adyváros központi részén, lif-
tes társasház 8. szintjén, 44 nm-es, 
1,5 szobás, loggiás, teljes körűen fel-
újított, klimatizált, távfűtéses panel-
lakás, saját tárolóval, kitűnő infra-
struktúrával és parkolási lehető-
séggel eladó. Ár: 20,9 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Pannonhalma frekventált részén 942 
nm-es, 44 m utcafronti szélességű 
sík építési telek kitűnő infrastruktú-
rával, 30 %-os beépíthetőséggel, 4,5 
m-es építménymagassággal eladó. 
Ár: 11,99 M Ft. Tel.: 0620/428-4477.

Győr-Ménfőcsanak frekventált 
részén kb. 85 m2-es, 2 nagy szo-
bás, külön konyhás és étkezős tég-
la építésű családi ház kamrával, 
kerti tárolóval, kazánházzal, alter-
natív fűtési lehetőséggel várja leen-
dő tulajdonosát. Ár: 28,9 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Győr-Sáráson 710 nm-es telken kb. 
80 nm-es, felújított, átépített, belső 
két szintes szigetelt, klimatizált hét-
végi ház, radiátoros központi fűtés-
sel, nagy fedett terasszal, bútorok-
kal együtt eladó. Ár: 27,4 M Ft. 
Az ingatlan egy bérbeadásra kivá-
ló lakókocsival együtt is eladó, 
melynek vételára 2,5 M Ft. Tel.: 
0620/428-4477.

Nyúl jól megközelíthető forgalom-
mentes utcájában 670 nm-es tel-
ken felépülő, egyenként 76 nm-es, 
nappali és 3 szobás, teraszos iker-
ház, kamrával, udvarrésszel, 2020 
nyári fűtéskész átadással eladó. 
Ár: 30,5 M Ft. A vételárhoz plusz 
3 M Ft-os telekár tartozik. Tel.: 
0620/428-4477.

Eladnám 2 szobás lakásomat. Érd.: 
+36-70/944-1883.

Győr-Ménfőcsanakon 1618 nm-
es zárt kert eladó. Ár: 4 M Ft. 
0630/211-3072.

Badacsonytördemicen 800 négy-
szögöl telek sürgősen eladó! Tel.: 
0630/487-7958.

SZOLGÁLTATÁS/ÜZLET

Redőnyök, reluxák, szalagfüggö-
nyök, napellenzők, szúnyoghálók 
stb. kedvezménnyel, garanciával, 
helyi szakembertől. Kérjen ingyenes 
árajánlatot! www.redonyosattila.hu. 
Érd.: 0630/235-0927, Horváth Attila.

Lomtalanítást vállalok padlástól 
pincéig, eltakarítom lim-lomját, 
épületbontás, megegyezés szerint. 
Igény szerint számlát biztosítok! 
0670/707-5812.

Épületek elbontása anyagbeszámí-
tással, kézi-, gépi erővel, törme-
lék elszállítással! Földmunkálatok! 
0670/905-3020.

Fakivágást, veszélyesfa-kivágást 
vállalunk, zöldhulladék elszál-
lítását, rakodását megoldjuk! 
0670/905-3020.

Tetőfedés, bádogozás, ácsmunka, 
cserepeslemez fedés, habarcsolás. 
Petró Tibor. 0620/372-3745.

Nyílászárók passzítása, szigetelése, 
redőnyök, szúnyoghálók, árnyékolók 
készítése, javítása. 0630/294-6022. 
www.peneszeltavolitasa.hu.

Háztartásigép-javítás, klímatelepí-
tés, -forgalmazás. Mosógép, moso-
gatógép, hűtőjavítás. 0670/311-
3387, 0696/421-517.

Kádfényezés beépített állapot-
ban, garanciával! 0620/9262-060,  
www.kadfenyezes.com.

Duguláselhárítás falbontás nélkül 
0-24-ig, zsírtalanítás géppel, hétvé-
gén is, garanciával! 06-70/233-0673.

Penészmentesítés, szagsem-
legesítés, fertőtlenítés (baba-
váró) vegyszermentesen. 
Szellőzéstechnika. Díjtalan hívás 
Digiről. www.peneszeltavolitas.hu,  
50/1142645, 30/294-6022.

Épületek Energetikai Tanúsítása. 
Hőkamerás vizsgálatok. Napele-
mek telepítése. Tel.: 0630/9564-
771. www.energiaexpert.hu

Alpin technikával történő szakszerű 
ledarabolást, döntést, visszavágást 
vállalunk veszélyes, nagyra nőtt, 
rossz helyen lévő fák esetében. Hív-
jon bizalommal! +36-30/997-0834.

Aszfaltozás A-Z-ig! Tavaszi ked-
vezménnyel! Mindennemű úttal 
kapcsolatos munkák. Hívja-
nak bizalommal! 0670/905-3473,  
sztrada-ep@freemail.hu

Laminált parketta, szőnyeg, pvc és 
egyéb meleg burkolatok lerakását 
vállaljuk.Tel.: 0630/273-4330.

Munkájára igényes szobafestő, 
mázoló és tapétázó azonnali kezdés-
sel, rövid határidővel, kedvező áron 
munkát vállal. Tel: 0620/448-9567.

Villanyszerelés! Családi házak, laká-
sok villanyszerelése, E.ON ügyinté-
zéssel. Kovács János villanyszere-
lő mester. E.ON regisztrált szerelő. 
0630/273-4725.

Sövényvágás, fakivágás, gyökérki-
vétel, kertásás, fametszés, faültetés, 
fűnyírás, kaszálás! 0630/403-6810, 
0696/826-322.

Kőműves és burkoló munkák! Hív-
jon bizalommal! 0630/590-3534.

Vállalunk: szobafestést, mázo-
lást, tapétázást, homlokzatfestést. 
Pontos, precíz munka, korrekt ár. 
06-30/265-2478.

OKTATÁS
Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező, 
Vendéglátó üzletvezető, Ven-
déglátó Eladó, Aranykalá-
szos Gazda OKJ tanfolyam.  
0670/593-2232. www.minervakft.hu  
(E-000909/2014/A001-A011)

VEGYES/RÉGISÉG
Használt tölgyfaparketta, felnőtt 
nadrágpelenkák, redőnyök, Miche-
lin gumi (185x70/14) eladók! Tel.: 
0630/302-6149.

Felnőtt nadrágpelenka, új műanyag 
ablakok, használt redőnyök, hűtők 
eladók. Tel.: 0630/302-6149.

AUTÓ/JÁRMÛ
Készpénzért autóját, teherautó-
ját megvásároljuk, állapottól füg-
getlenül. Házhoz megyünk! Tel.: 
+36-70/669-7777.

Suzuki AY50 robogó eladó. Javítás-
ra szorul. 0620/546-3818.

Autófelvásárlás díjtalan kiszállás-
sal! A hét minden napján, kortól, 
márkától, műszakitól függetlenül. 
Kérem, hívjon bizalommal! Jakab 
József. jakabautobusiness@gmail.
com 0620/435-0383.

ÁLLÁST KÍNÁL
Friss nyugdíjas hölgyet fagylaltké-
szítéshez délelőtti elfoglaltsággal, 
győri fagyizóba felveszünk. Liget-
Boni Kft. 0630/743-1940.

Egészségügyi asszisztenst 
keresünk mosonmagyaróvári 
magánorvosi rendelőbe kiemelt 
bérezéssel. Szakképesítés felté-
tel, legalább alap német nyelv-
tudás. Jelentkezni fényképes 
szakmai önéletrajzzal, fizeté-
si elvárással e-mailben lehet: 
meszaros.moni85@gmail.com  
Global Medical Kft.

"Redőnyjavításban jártas, saját autó-
val, önállóan dolgozó munkatársat 
keresek, hosszútávra. 20/297-3510. 
Károlyi Péter"

Tétre keresünk portaszolgálatra 
munkavállalót. Jelentkezés fényké-
pes önéletrajzzal az alábbi címen: 
info@pajzsor.hu Tel.: 0620/314-
6510. Pajzsőr Security Kft.

Ausztriai night klub keres pultos kol-
léganőt társalgási szintű németnyelv-
tudással. 0043-660-291-4770, 0043-
664-599-9695 (Pabian&Partner).

ÁLLÁST KERES
Fegyvervizsgával rendelkező 
magán sofőr munkát keres. Hiva-
talos ügyek intézése, gyermekfel-
ügyelet. Bodyguard. 0630/484-6894.
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ETO Park Élményközpont

melléklet 
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A Ceres Zrt. Magyarország piacvezető sütőipari vállalata, több mint 
60 éves szakmai múlttal rendelkezik. Az ország egész területére  
és a környező országokba is szállítjuk termékeinket, amelyek nagyobb 
részét a szendvicskenyerek és kalácsok, valamint az egészségtudatos 
táplálkozást támogató termékek teszik ki. Két telephelyen, Győrben és 
Miskolcon készítjük őket, összesen több mint 450 fő foglalkoztatásával.

A vásárlóink asztalára kerülő pékáru megszokott ízének és minősé-
gének biztosításához minőségi alapanyagokra, modern technológiára  
és szigorú minőségbiztosítási rendszerre van szükség, ezért csak kifogás-
talan minőségű, követhető forrásokból származó alapanyagokat haszná-
lunk fel készítésükhöz.

Piaci sikereink elsősorban annak köszönhetők, hogy mindig sikerül meg-
újulnunk, és olyan termékeket kínálunk, amelyek megfelelnek vásárlóink 
igényeinek vagy akár többet is nyújtanak annál. 

•	Üzemi	technológus
•	Művezető
•	Pék	/	dagasztó
•	Villanyszerelő
•	Gépkezelő	/	sorvezető
•	Sütőipari	betanított	munkás

Pályázatokat az alábbi e-mail címen várjuk:  
karrier@ceressuto.hu
Telefon: 96/513-514

Aktuális	állásaink:

További információ 8 és 17 óra között:

+36 70 450 1146

Az Autentik Csoport
győri márkakereskedése
felvételt hirdet

autószerelő
munkakörbe.

20020020

Gyere hozzánk 
villanyszerelőnek!

Mindenki energiája számít!

eonkarrier.hu/villanyszerelok

Bejelentett munkaviszony

Alapbér és juttatások

Bónuszok

Cafeteria

Modern eszközök és géppark

Mobiltelefon

Akár lakhatási támogatás is

Céges üdülő

Támogatjuk a B kategóriás 
jogosítvány megszerzését

szerelo@eon-hungaria.com20020044
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Állásajánlatainkat keresd a karrier 
oldalunkon: 

I  WWW.MAV.HU/KARRIER  I

20020030

20020012

Ki az a DS Smith?
Egy olyan multinacionális, újrahasznosí-
tott csomagolóanyagokat gyártó  
cégcsoport, ami:
• Több mint csomagolás
• Több mint környezetbarát termék  

és technológia
• Több mint 37 országban van jelen
• Több mint 10 milliárd dobozt gyárt évente
• Több mint 33 000 munkavállalót  

foglalkoztat

Mivel járulhatsz hozzá közös céljaink 
megvalósításához?
• Az adott területen található gépek és 

berendezések hatékony üzemeltetésével
• A minőségi előírásoknak megfelelő 

terméket gyártásával

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Középfokú műszaki végzettség  

(gépész, lakatos, forgácsoló)
• Több éves műszaki területen  

eltöltött gyakorlat
• Önálló munkavégzésre való képesség

DS Smith Packaging Hungary Kft.

A DS Smith győri gyára keres az alábbi munkakörbe teljes munkaidős  
(3 műszakos munkarendbe)

GÉPBEÁLLÍTÓ/GÉPVEZETŐ MUNKATÁRSAT.

• Lelkiismeretes, pontos és precíz  
munkavégzés

• 3 műszakos munkarend vállalása
• Csapatjáték öröme

Amit kínálunk:
• Versenyképes fizetést  

(alapbér + jelenléti  
és teljesítmény bonusz)

• Cafeteria rendszert
• Munkába járási támogatást
• Egyéb juttatást (kávézseton  

havi nettó 2.600 Ft értékben)
• Baleset és életbiztosítást
• Fejlődési lehetőséget  

egy multinacionális modern  
vállalat környezetében

• Támogatást szakmai fejlődésedben 
és képességeid kiaknázásában

• Segítséget, hogy egy sikeres 
csapat részese lehess

Szükséges tapasztalat:
• 1-3 év szakmai tapasztalat

Munkavégzés helye:
• 9027 Győr, Csókás utca 4.

20020004

GYŐRI JÁRÁSI  
FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata vezetésével, a TOP-6.8.2-15  
és TOP-6.8.2.-16 számú uniós finanszírozású projektek segítik a Győri járás-
ban élő álláskeresőket. A programba való bevonást követően az álláskeresők 
számára munkaerőpiaci szolgáltatások vehetők igénybe, és a foglalkoztató-
nak bér és járulék támogatás nyújtható.

Elhelyezkedést segítő támogatások: 
bérjellegű támogatások  
(munkakipróbálás, bértámogatás, bérköltség támogatás) 

Vállalkozóvá válás támogatása: 
maximum 6 hónapig, a minimálbér összegéig nyújtható támogatás

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, forduljon hozzánk bizalommal, 
munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére 
 a III. Arrabona Állásbörzén,  
illetve az alábbi elérhetőségeken:

PAKTUMIRODA (GYTP Kft.)
Cím: 9024 Győr, Baross Gábor u. 43.
Tel./fax: +36 96/515-630
paktumiroda.gyor@gytp.hu
www.paktumgyor.hu

1999 ÓTA VAGYUNK JELEN 
GYŐRBEN
Több mint 20 éve támogatjuk a helyi ipart. 
Folyamatosan bővülő csapatunkba 
keresünk új kollégákat, akiknek folyamatos 
szakmai fejlődési lehetőséget biztosítunk.

GYERE CSATLAKOZZ HOZZÁNK,
hogy stabil és megbízható munkahelyed legyen   
a világ vezető elektronikai gépgyártójánál! 
Ha többet szeretnél tudni a nyitott álláslehetőségekről, 
küld meg önéletrajzodat  
a karrier.hu@asmpt.com e-mail címre!

Az elektronikai ipar 
legnagyobb HW/SW ellátója

1 400 szabvány a 
csúcstechnológia területéről

Több mint
14 800 dolgozó sokféle 

kultúrából

A vállalatcsoport éves  
forgalma: 2,49 Mrd. US$ 

Világszerte több mint  
30 országban

Felsorakoztatva az összes 
SIPLACE adagolót 
amit az elmúlt 10 évben 
szállítottunk elérne 
Münchentől Párizsig.. 

Sorba rakva az összes DEK 
nyomtatót és SIPLACE 
beültető gépet, amit az 
elmúlt 10 évben szállítottunk 
lefedné a maraton teljes 
útvonalát, amit a világ 
leggyorsabb futója 2 óra 57 
perc alatt tesz meg.

840 KM

A világszerte gyártott 
gépjárművek fele tartalmaz 
olyan elektronikát, amely DEK 
vagy SIPLACE géppel lett 
gyártva.

Világszerte az összes 
korosztály használ 
olyan berendezést, 
amelyet ASM gépekkel 
gyártottak.

50%

Az ASM-esek szíve 242 
milliószor dobban naponta 
az elektronikai termelésért.

Világszerte átlagosan 1.2 milliárd 
alkatrészt ültetnek műszakonként 
SIPLACE géppel.

Az ASM-nek 4.500 SMT 
vásárlója van világszerte.

Az összes világszererte 
telepített SIPLACE 
gép körülbelül 2 millió 
okostelefont tud egy 
műszakban gyártani. Ha 
egymás tetejére helyezzük 
ezeket, akkor 1,6-szor 
nagyobb lenne, mint a 
Mount Everest

MOUNT EVEREST
8,848 METERS

SMARTPHONES
14,157 METERS

Az ASM világpiaci vezető az elektronikai gyártók piacán. Teljeskörű gyártósori 
megoldásokat kínálunk a technológiai cégek számára világszerte. Akár a telefonod, 
laptopod vagy az autódban található elektronikáról van szó; biztosak vagyunk benne, 
hogy birtokolsz olyan technológiát, ami a mi gépeinkkel készült.

20020006

ENABLING THE DIGITAL WORLD
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Céltudatos vagyok.
Versenytáncos vagyok.
BD-s vagyok.
Dorina,  Junior CI Mérnök

emea.jobs.bd.com  

Dolgozz Te is egy Egészségesebb világért! 

20020002

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a kezelésében lévő közel 32 000 kilo-
méternyi országos közúthálózat fenntartási és üzemeltetési feladatait 
látja el.
A vállalat több mint 6000 fős dolgozói létszáma, valamint gazdasá-
gi mutatói alapján az ország első tíz állami vállalata közé sorolható, 
budapesti központi irányítással 19 megyében, 94 mérnökségen végzi 
közútkezelői munkáját. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. célja és feladata, 
hogy útfenntartó tevékenységével zavartalan közlekedést biztosítson minden forgalomban résztvevő számára. 
Kiemelt feladatként kezeljük az országos kerékpárút-törzshálózat, illetve a főutakkal párhuzamos lakott terü-
leten kívüli kerékpárutak megfelelő szintű üzemeltetését és karbantartását.
Útinform osztályunk 2019-ben ünnepelte 45 éves fennállását. A név évtizedek óta egyet jelent Magyarország 
útinformációinak kezelésével. Feladatkörük az évek során folyamatosan bővült, illetve bővül. Kollégáik a nap 
24 órájában figyelemmel kísérik az ország közúthálózatát, beleértve a fő- és mellékutakat valamint az au-

tópályákat. 
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében 
működik Közép-Európa legnagyobb közúti 
szakgyűjteménye, amely Európa legnagyobb 
úthengergyűjteményének is helyt ad. A Kiskő-
rösön található Úttörténeti Múzeumban számos 
útkarbantartásban, felújításban használt gép-, 
úthengerritkaság mellett megtekinthetik az ér-
deklődők Józsit is, a Robog az úthenger című 
magyar sorozat főszereplőjét.

20020007

Nyitott pozícióink: 

Útüzemeltető szakmunkás

Karbantartó szakmunkás

Közúti járműellenőr

Üzemeltetés-fenntartási művezető

További információ és jelentkezés:
Tel.: +36-1-819-9183 • Mobil: +36-30-492-8246 

E-mail: pfeiffer.gergo@kozut.hu

20020008

Gyere, dolgozz Te is Magyarország  
egyik vezető építőipari vállalatánál! 
Nyugat-Magyarország területén az alábbi  
munkakörökbe keresünk munkatársakat:

•	 BETANÍTOTT	MUNKÁS
•	 GÉPKEZELŐ
•	 SZAKMUNKÁS
•	 ADMINISZTRATÍV	MUNKAKÖRÖK
•	 PÁLYAKEZDŐ	ÉPÍTŐMÉRNÖKÖK
Juttatásaink:
• bejelentett foglalkoztatás
• béren kívüli juttatások
• fizikai dolgozók részére egyedi  

pótlékolási rendszer
• téli időszakban is biztosítunk jövedelmet

A jelentkezéseket az allas@colas.hu  
e-mail címre várjuk, bővebb információ  
a www.colas.hu weboldalon található.

Versenyképes fi zetés? 
Megbízható munkahely? 

www.nemetmelo.hu

Akkor a DREMO 
GmbH-nál a helye!

Versenyképes fi zetés? Versenyképes fi zetés? 
Megbízható munkahely? Megbízható munkahely? 

Akkor a DREMO 
GmbH-nál a helye!GmbH-nál a helye!

�  www.nemetmelo.hu
�  +36 62 815008  �  +49 351 89775-32

villanyszerelő
padlóburkoló, parke� ázó
asztalos, fafeldolgozó
fémipari munkás, lakatos, 
hegesztő
víz-, gáz-, hűtés- és 
fűtésszerelő, csőszerelő
festő és mázoló
intézményi idősgondozó 
és betegápoló

Építsen karriert Németországban:

20020028
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20020029

90020039

A Lajta-Duna Építő és Vízszigetelő Kft. (Lajtaszig) több, mint 15 éves építőipari múlttal rendelkező tőkeerős 
cég. Folyamatos fejlődésünknek és bővülésünknek köszönhetően új kollégát keresünk  
az alábbi pozíciókba:

•	 Építésvezető	munkatárs
•	Műszaki	előkészítő	munkatárs
•	 Szerkezetlakatos	munkatárs
•	 Szigetelő	munkatárs
•	 Épületlakatos	munkatárs	ill.	komplett	lakatos	brigád
•	 Kamionos	munkatárs

Pozíciótól függően br. 300-600 ezer Ft kezdőbér!

Mire számíthatsz, ha jelentkezel?
•	 pozíciótól függően bejelentett kezdő bérként br 300-600.000 Ft-ra,  

amit teljesítményed függvényében növelünk
•	 gyors továbblépési és fejlődési lehetőség biztosítására
•	 folyamatos, érdemi támogatásra és megbecsülésre mind a kollégák, mind a vezetőid részéről
•	 egyedi igényeidre szabott utazási és lakhatási támogatásra

Továbbá:
•	 a munkáltatói részről minden ígéret betartására
•	 teljes támogatásra a beilleszkedésben
•	 a szabadidőd tiszteletben tartására

Mit kérünk tőled cserébe?
•	 legyen a pozíciónak megfelelő munkakörben szerzett tapasztalatod, tehát ne legyél teljesen kezdő
•	 legyen korrekt, tisztességes hozzáállásod és legyél olyan kolléga, akire számíthatnak a többiek-  

és akikre cserébe te is számíthatsz.

Ne habozz  jelentkezni, így a lehető leghamarabb lehet új állásod! 

Hogyan jelentkezz?
E-mail-ben: Csak küldd el nekünk önéletrajzodat a karrier@lajtaszig.hu  email címre, és 24 órán belül 
felvesszük veled a kapcsolatot! Ilyen egyszerű…

Telefonon: Hívj minket a 06/20-583-33-31-es telefonszámon, ha esetleg nem tudjuk felvenni, még 
aznap visszahívunk!

Munkavégzés helye: Győr-Mosonmagyaróvár

Ha	személyesen	is	szeretnél	velünk	találkozni,	
várunk	az	Arrabona	Állásbörzén	a	kiállítói	standunknál!

Velünk az élvonalba kerülsz!  
Nézz körbe weboldalunkon, tudj meg többet a REHAU-ról, és várjuk jelentkezésed 
a hr.gyoer@rehau.com e-mail címre! • +36-80/242-526 • www.rehaukarrier.hu

20020014

LEENDŐ FELADATAID:
• Legyártott termékek vizuális ellenőrzése
• A gépek mellett felállított számítástechnikai eszközök kezelése
• Autóalkatrészek összeszerelése
• A munkakörnyezet rendben tartása

SZÜKSÉGES TAPASZTALATOK:
• Terhelhetőség
• Önállóság
• Kézügyesség
• Precíz munkavégzés
• Több műszakos munkarend vállalása

A REHAU a polimer alapú prémium megoldások piacvezető márkája.  
Világszerte közel 20 000 munkavállalónak biztosítunk stabil megélhetést.  
Dinamikusan fejlődő, hazai, autóipari ágazatunk számos nagynevű autógyárat  
szolgál ki prémium kategóriás polimer alkatrészekkel. 

ÖSSZESZERELŐ
GYŐR

Pannonjob Kft. 9022 Győr, Batthyány tér 6.
+36 (20) 357 6442; gyor@pannonjob.hu

Műszaki oktató
Hegesztő robot programozó
Pénzügy és kontrolling osztályvezető
Csomagoló
SMD gépkezelő
Sortöltő
Raktáros
Csomagoló (diákfoglalkoztatás)
Takarító (diákfoglalkoztatás)

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!

20020047
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Arrabona  
Állásbörze

2020. március 6., 9-1630 óráig 
ETO Park Élményközpont

Arrabo
n

a

Á
llásbörze

Mikor és miért érdemes kilátogatni?
Mikor érdemes kilátogatni?

Egy állásbörzén való részvétel min-
denképpen hasznos lesz számunk-
ra, bárhol is járunk karrierutunkon. 
A közvélekedéssel ellentétben egy 
állásbörze nem csak az aktív mun-
kakeresők, hanem a váltani szándé-
kozók, GYES-es anyukák, diákok, 
nyugdíjasok számára is széleskörű 
lehetőségeket nyújt.

Miért érdemes eljönni?

•	 Személyes találkozás lehetősége: a legtöbb esetben csak állásinterjún találkozunk 
leendő munkáltatónkkal, és nincs lehetőségünk előzetes benyomásokat szerezni  
a cégről. Itt mindezt meg tudjuk tenni személyesen, kötelezettségek nélkül.

•	 Nincs stressz: sokkal lazább, kötetlenebb, nyugodtabb formában tudunk  
beszélgetni a cégek HR szakembereivel, mint egy állásinterjú során.

•	 Számtalan lehetőség egy helyen: több különböző céggel tudunk személyesen  
találkozni és számos állásajánlattal gazdagodhatunk egyszerre ezáltal időt  
takarítunk meg a magunk számára.

•	 Amire nem is gondolnánk: sok esetben olyan tanácsokat, vagy akár konkrét pozí-
ciókat is kaphatunk a kiállító cégektől, amelyekkel korábban nem is számoltunk.

20020049

Cégünk elektromechanikai szerelvények  
és kábelkonfekciók gyártásával foglalkozik.  

Mosonszentmiklósi telephelyünkre  
azonnali belépéssel keresünk felvételre:

GYÁRTÁSTECHNIKUST
Főbb feladatok:
•	 új termékek bevezetésének támogatása
•	 gyártás közben felmerülő problémák megoldása
•	 munkautasítások elkészítése
•	 új projektekben és technológiákban való aktív 

részvétel
•	 a munkafolyamatok állandó javítása és 

fejlesztése

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük fényképes önéletrajzát  
az info@cabex.hu e-mail címre elküldeni szíveskedjen.

Az álláshoz tartozó elvárások:
•	 minimum középfokú műszaki 

végzettség
•	 pályakezdők jelentkezését is várjuk
•	 általános számítógépes ismeretek
•	 nyitottság az új megoldásokra, 

ötletekre
•	 műszaki rajz olvasás ismerete előny
•	 német vagy angol nyelvtudás előny

Amit kínálunk:
•	 változatos, flexibilitást igénylő 

felelősségteljes munka
•	 stabil, erőteljes fejlődésben álló 

svájci tulajdonú háttér
•	 hosszútávú munkalehetőség egy jó 

csapatban
•	 fejlődési, előrelépési lehetőség

90020046

Hödlmayr Hungária Logistics Kft. felvételt hirdet

UDVARI TAKARÍTÓ állásra 

Az állás betöltéséhez „B” kategóriás jogosítvány szükséges.
Önéletrajzát a szemelyugy@hoedlmayr.com email címre várjuk.

Érd: 96/510-281 (hétköznapokon 8-15 óráig)

Amit kínálunk:
•	 egyműszakos  

munkavégzés
•	 Cafeteria
•	 13.havi bér

Feladatok:
•	 udvar takarítása, rendezése, fűnyírás, 

szemetes edények ürítése
•	 szelektív szemét elszállítása
•	 könnyű fizikai munka
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Győr, Fehérvári u. 75. • Tel./fax: +36-96/440-255
Nyitva tartás: h.-p. 7-1630 óráig, szombat 8-12 óráig.

Szerelvények, tolóajtók, tárolórendszerek,
mosogatók, konyhai rácsok.

MINDEN, AMI EGY
BÚTORHOZ KELL!

98010032

90020047

90020038

Tel.: +36-30/758-1137

10 m3-tôl ingyenes házhoz szállítás! 
Garantált mennyiség és minôség, 

gyors kiszállítás hétvégén is!

konyhakész tûzifa

EUTR: AA6371120

14.000–
16.000 Ft/m3tûzifa 

akció
Készleten:  aKác, cser, 

tölgy, büKK, gyertyán, éger

ömlesztve és Kalodában is.
90020048

99030009

MINŐSÉGI MŰANYAG  
NYÍLÁSZÁRÓK

ELKÖLTÖZTÜNK!
Új címünk: Győr, Serfőződombi dűlő 3.  
(volt Zöldért telep a szabadhegyi vasútállomásnál)

Nyitva: h.-p. 7-15.30 óráig, szo. 8-11 óráig
Tel: +36-70/312-7854, +36-70/312-7962, +36-96/209-059

facebook.com/lemezdiszkont

A készlet erejéig!

SZÍNHIBÁS TRAPÉZLEMEZ 0,6
nettó: 1.102 Ft /m2
bruttó 1 400 Ft/m2

AKCIÓ!
Barna, matt  

cserepes lemez
br.: 1.650 Ft/m2

CSEREPES LEMEZ 
német alapanyagból, matt 0,45 

nettó: 1.456,7 Ft/m2  

bruttó: 1.850 Ft/m2

RAKTÁRRÓL AZONNAL! A készlet erejéig!

T-20 SZÍNES trapézlemez 0,45
nettó 1.456,7 Ft/m2 

bruttó: 1.850 Ft /m2 

Palatetők bontás nélküli felújítása. 

Bádogos Szaküzlet

99120048

KonyhaKész 
tűzifa aKció

Érd.: 06-30/610-5164

Akác, cser, bükk, száraz éger, tölgy

14.000-
16.000 Ft/m3

3 m3 felett ingyenes, pontos 
megbízható házhoz szállítás

EUTR: AA6406590 90010079

I M P r e s s z U M
Győr

kiadja: a Pention kft. 
Megjelenik 60.000 példányban 

Győrben és környékén.
Hirdetésfelvétel:

9027 Győr, Tátika u. 1. 
tel.: 96/310-991
Felelős vezető:
Battyányi Csaba

Lapzárta: kedd 14 óra
terjeszti: Arrabona Post

Szerkesztőségünk a jogszabályokba 
ütköző,  etikailag kifogásolható hirdetések 

közlésétől elzárkózik, a megjelent hir- 
detések tartalmáért felelősséget nem 
vállal.  A hirdetésekkel kapcsolatos re-

klamációt   a megjelenést követő 8 napon 
belül fogadunk el.

Győr-Moson-sopron megyei
Békéltető testület

9021 Győr, Szent István u. 10/a
9001 Győr, Pf. 673

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hirdessen  
a  Győri Szuperinfóban

*Az akció a 2020 február 28-ig feladott lakossági apróhirdetésekre vonatkozik  
Győr és Győr környéki lakosok részére. Az akciós ár 1.905 Ft helyett 950 Ft/megjelenés.  
A hirdetés maximum 10 szó lehet. Más kedvezménnyel nem vonható össze.  
A kupon csak egy apróhirdetés feladására használható fel, egy alkalomra.FIGYELEM!

Hirdetés szövege:

Kérjük, aláírásával igazolja, hogy a lenti feltételeket elfogadja! (Irodánkban csak aláírt apróhirdetést megrendelő kupont áll módunkban elfogadni.)

Győr, 2020.___.___.
aláírás

kategória:

50% kEdvEzMénnYEL!

 Állást keres

 Vegyes

 Társkeresés

 Eladó ingatlan

 Kisállat
 Autó/Jármű

 Egészség/Sport


